
SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SERVISNÍ A MATERIÁLOVÉ PODPORY
č.j. KRPB-36816-34/ČJ-2020-0600VZ

Smluvní strany:

Objednatel:
Česká republika -
se sídlem:

Krajské ředitelství policie jihomoravského kraje
Kounicova 24, 611 32 Brno

(dále jen ,,objednatel") na straně jedné

Poskytovatel:
obchodní firma: Kon ica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o.
sídlo: Žarošická 4395/13, 628 00 Brno

(dále jen ,,poskytovateľ') na straně druhé

uzavÍrajÍ ve smyslu ustanovení § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku,
v platném znění (dále jen ,,Občanský zákoník"), tuto

smlouvu o poskytování servisní a materiálové podpory:
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ČI. l.
Předmět smlouvy

1, Poskytovatel se zavazuje, že provede pro objednatele kompletní servisní
a materiálové zajištěni celkem 107 ks tiskových zařízení Koníča Minolta (dále
jen ,,služba") v délce 24 měsíců, které jsou ve vlastnictví objednatele, a to v počtu:

97 ks černobílých tiskových zařízeni Koníča Minolta Bizhub 283
6 ks černobílých tiskových zařízenI Koníča Minolta Bizhub 20
4 ks barevných tiskových zařIzení Konica Minolta Bizhub C220

Seznam tiskových zařízení Koníča Minolta a jejich stávajÍcĹ umístění je uvedeno
v Příloze č, 2 - Seznam zařízení této smlouvy.

2. Kompletní servisní služba obsahuje:
práci servisního technika při lokahzaci a odstranění poruchy zařIzenI,
pravidelnou údržbu, seřÍzení a aktualizace firmware zařízení,
dodávky a výiněny originálnIch náhradních dílů,
dodávky originálního spotřebního materiálu - tonery, fotoválce, odpadní nádoby,
fixační a přenosové jednotky, apod.,
zajištěni bezproblémového chodu implementovaného SW Pagescope
s tiskovými zařízeními, včetně úhrady ]icenčniho maintenance po dobu
24 měsíců pro následující moduly SW Pagescope Enterprise Suite:
Pagescope Authentication Manager 100 Devices License
Pagescope Account Manager 100 Devices License
Pagescope My Print Manager 80 Device License
PageScope Enterprise Sub Server 5 License.

3. Poskytovatel se zavazuje poskytovat objednateli servisní služby a dodávky
spotřebního materiálu a objednatel se zavazuje je převzít a zaplatit za ně sjednanou
cenu. Spotřební materiál a náhradní díly budou nové a nepoužité a určené
pro trh v ČR.

ČI. ll
Cena

1. Cena za vymezený předmět plnění je stanovena dohodou smluvních stran podle § 2
zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, a dle cenové nabídky
poskytovatele ze dne 27. 3. 2020 (viz Příloha č. 1 této smlouvy).
Uvedené ceny za službu jsou stanoveny jako ceny nejvýše přípustné
a nepřekročitelné zahrnujicí veškeré další náklady souvĹsejĹcÍ s poskytováním služby
v této smlouvě výslovně neuvedených a její změna je možná pouze v případě změny
zákonných sazeb DPH,

2. Celková cena za poskytnutí služby nepřesáhne za smluvené období:
bez DPH 2 000 000,-- KČ
VC. DPH 2 420 000,-- Kč
slovy: dvamiHonyčtyřistadvacetkorunčeských.
DPH činí 21 %.

celková cena je cenou nejvýše přípustnou.
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ČI. III.
Místo, doba a způsob plnění

1. Místo plnění: Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Kounicova 24, 611 32
Brno včetně lokalit - Brno - venkov, Blansko, Znojmo, Hodonín, Břeclav a Vyškov
(umístěni tiskových zařízení viz Příloha č. 2).

Doba plněni: opakovaně, a to do vyčerpání finanční částky 2.000.000,-- Kč bez DPH,
nejpozději do 24 měsíců od účinnosti smlouvy.

2. Způsob plnění:
Objednatel je povinen nahlásit e-mailem poskytovateli požadavek nebo vadu
bezodkladně po jejich zjištění.
O každém provedeném zásahu bude vyplněn servisní list zakázky, kde bude
uvedeno: datum provedení opravy, popis provedené opravy a použitý materiál.
Originál bude potvrzen odpovědným zástupcem objednatele, přičemž jedna kopie
bude ponechána objednateli, druhá kopie poskytovateli a třetí kopie bude součásti
příslušného měsíčního daňového dokladu.
Dodání materiálu v rámci servisního zásahu bude potvrzeno na základě předávacího
protokolu, ve kterém bude uvedeno množství a typ dodaného materiálu. Originál
předávacího protokolu bude potvrzen odpovědným zástupcem objednatele, přičemž
jedna kopie bude ponechána objednateli, druhá kopie poskytovateli.

ČI. IV.
Platební podminky

1. Objednatel se zavazuje zaplatit do 21 dnů po obdrženi daňového dokladu
od poskytovatele cenu za poskytnutí služby na základě této smlouvy, a to
převodem na účet poskytovatele. Přňohou daňového dokladu bude příloha obsahujícI
počáteční a koncové stavy počítadel rozhodné pro fakturované období, počet
vytištěných stran černobíle a barevně a výpočet ceny za 1 měsíc, případně servisní
listy.

.CI. V.
Fakturace

1. Zúčtovacím obdobím se rozumí jeden kalendářní měsíc. Ke konci tohoto období
má poskytovatel právo vyúčtovat objednateli částku odpovídajÍcÍ počtu skutečně
zhotovených výtisků za zúčtovací období, a to samostatným daňovým dokladem.
Podkladem pro stanoveni rozdílu je odečet stavu počitadel na zařízení ke konci
zúčtovacího období. Objednatel je povinen nahlásit poskytovateli e-mailem, (příp. jinou
stanovenou formou) stavy počItadel na zařľzenI k poslednímu dni v měsíci. Za datum
uskutečnění zdanitelného plnění je stanoveno datum vystavení příslušného daňového
dokladu, a to nejpozději 15. pracovní den nás|edujĹcÍ po provedení odečtu.

2. Daňové doklady musí obsahovat zákonem předepsané údaje a musí být označeny
názvem předmětu plněni, číslem daňového dokladu a číslem smlouvy.

3. Poskytovatel je povinen daňové doklady zaslat na níže uvedenou adresu objednatele:

Krajské ředitelství policie jihomoravského kraje
Odbor informačních a komunikačních technologií
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Kounicova 24
611 32 Brno

4. Elektronické faktury příp. vystavené zhotovitelem ve strukturovaném datovém formátu
(ISDOC/ISDOCX, CIl, UBL) dle evropského standardu lze zasílat pouze na e - mailovou
adresu centrálni podatelny zadavatele:

5. Objednatel je oprávněn před datem splatnosti vrátit daňový doklad, který neobsahuje
požadované náležitosti, není doložen kopií potvrzeného dodacího listu, který obsahuje
jiné cenové údaje nebo jiný druh plnění, než dohodnuté ve smlouvě s tím, že doba
splatnosti nového (opraveného) daňového dokladu začíná znovu běžet ode dne jeho
doručení objednateli.

6. Daňový doklad se považuje za proplacený okamžikem odepsání fakturované částky
z účtu objednatele ve prospěch účtu poskytovatele.

7. Jestliže je poskytovatel dle zveřejnění správcem daně v registru plátců ke dni
uskutečněni zdanitelného plněni nespolehlivým plátcem DPH, je objednatel oprávněn
provést zajišt'ovací úhradu DPH na účet přIslušného finančního úřadu a uhradit
poskytovateli pouze základ daně, tento postup je považován za splnění závazku
objednatele.

ČI. VI.

Servisní podmInky
Standardní pracovní doba servisního a logistického dispečinku poskytovatele bude
v pracovních dnech (PO-Pá), a to v době pracovních hodin od 6:00 do 17:00 hodin.
Reakční doba do 1 pracovní hodiny od nahlášení požadavku.
Nástup na servisní zásah maximálně do 6 pracovních hodin od nahlášení požadavku.
Vyřešeni nahlášeného požadavku HW (FixTime) nás|edujÍcĹ pracovní den
od nahlášení požadavku.
zajištění náhradního řešení SW (workaroundu) do 6 pracovních hodin od nahlášení.
Vyřešeni nahlášeného požadavku SW (FixTime) násIedujícI pracovní den
od nahlášení požadavku.

ČI. VII.
Odpovědnost za vady

1. Objednatel je povinen reklamovat vady bezodkladně po jejich zjištění. Poskytovatel
vyřeší zjištěné vady v souladu s ČI. VI. Servisní podmínky.



strana č. 5 smlouvy o poskytováni servisní a materiálové podpory
č,j.KRpB-36816-34/čj-2020-0600vz

ČI. VIII.
Sankce

1. V případě prodlení s dodáním služby řádně a včas zaplatí poskytovatel smluvní pokutu
ve výši a to za každý i započatý den prodlení,

2. V případě neuhrazení daňového dokladu objednateli v termínu uvedeném ve smlouvě,
má poskytovatel právo na úroky z prodlenI ve výši z neuhrazené ceny služby
vc. dph, a to za každý i započatý den prodlenI.

3. V případě prodlení poskytovatele s odstraněním vady a s překročením reakční doby
v souladu s touto smlouvou, zaplatí poskytovatel objednateli smluvní pokutu ve výši

a to za každý i započatý den prodlení.

4. Smluvní pokuty a úrok z prodlení jsou splatné ve lhůtě 30 dnů ode dne obdrženi písemné
výzvy k jejich zaplacení oprávněnou stranou, a to na účet oprávněné strany uvedený
v písemné výzvě, Ustanovenlm o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany
na náhradu škody v plné výši.

ČI. IX.
Odstoupení od smlouvy a sankce

1. Poskytovatel a objednatel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy při podstatném porušení
smlouvy a pokud tento úmysl oznámí oprávněná strana druhé straně do 10 dnů
od podstatného porušení povinnosti.

2. podstatným porušením smlouvy se rozumí, jestliže strana porušujÍcĹ smlouvu věděla
nebo mohla vědět, že druhá strana při takovém porušení nebude mít zájem na takovém
plněni smlouvy.

3. Za podstatné porušení smlouvy se považuje:
a) prodlení poskytovatele s provedením služby delší než 5 dnů a objednatel je nezavinil,
b) pokud objednatel nesplní své finanční závazky vůči poskytovateli a nebude schopen

poskytnout takové záruky, že je splní v náhradním termínu,
c) jestliže objednatel neposkytne nutné protiplnění, a tím způsobí neschopnost provést

určitý úkon. Odstoupení je však přípustné teprve tehdy, když poskytovatel dohodl
s objednatelem písemně novou přiměřenou lhůtu ke splnění závazku, a ta neúspěšně
uplynula,

d) nesplnění kvalitativních a kvantitativních požadavků objednatele, zejména pak
uvedeni zkreslených nebo nepravdivých údajů k předmětu veřejné zakázky,

e) pokud se poskytovatel stane nespolehlivým plátcem DPH dle zákona č. 235/2004Sb.,
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

ČI. X.

Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami

a účinnosti dnem uveřejněni v registru smluv.

2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden stejnopis obdrží
objednatel a jeden stejnopis poskytovatel.
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3. Smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to do doby, kdy celková cena za služby
na základě této smlouvy dosáhne částky 2.000.000,-- bez dph, nejpozději do 24
měsíců od účinnosti smlouvy oběma smluvními stranami,

4, K zániku smlouvy může dojit:
a) uplynutím doby, na kterou byla uzavřena,
b) dohodou smluvních stran,
C) odstoupením jednou ze smluvních stran,
d) výpovědí jednou ze smluvních stran bez udání důvodu. výpovědní lhůta činí 1 měsíc
a začíná plynout 1. den měsíce nás|edujĹcÍho po jejím doručení druhé smluvní straně,
e) vyčerpáním finanční částky uvedené v ČI, ||. této smlouvy.

5. Tuto smlouvu je možno měnit pouze formou písemných dodatků oboustranně potvrzených
sMuvními stranami.

6. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně,
že považuje obsah smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou ji známy veškeré skutečnosti,
jež jsou pro uzavření smlouvy rozhodujícL

7. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyp|ývající právním
řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem.

8. Strany vyslovují souhlas se zveřejněním (případně jiným zpřístupněním) této smlouvy, jakož i
dalších skutečností souvisejÍcĹch se smluvním vztahem založeným touto smlouvou, a to jak
v režimu zák. č. 106/1999 Sb,, o svobodném přístupu k informacím, tak případně podle
jiných předpisů.

9. Tato smlouva podléhá uveřejnění dle zák. č. 340/2015 Sb,, o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
K uveřejněni v registru smluv zašle smlouvu objednatel, Strany prohlašujI, že smlouva
neobsahuje žádné skutečnosti, které by nebylo možno poskytnout jako informace podle zák.
č. 106/1999 Sb., případně jiných předpisů, zejména důvěrné údaje, utajované informace
nebo obchodní tajemství, a v důsledku toho by se neuveřejňovaly podle zákona o registru
smluv,

10. Tato smlouva obsahuje 6 (slovy: šest) stran textu a 3 přIlohy o 5 (slovy: pěti) stranách textu.

Podepsáno elektronicky: Podepsáno elektronicky:
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Příloha č. 1 k č. Í. KRPB-36816-16/ČJ-2020-0600VZ

Krycí list

Název veřejné zakázky malého rozsahu: ,,Služba - Servisní a materiálové zajištění tiskových
zařízení Koníča Minolta".

A. Identifikační údaje dodavatele:
právnická osoba:
Obchodní firma nebo název: Koníča Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o.
Sídlo: Zarošická 13, 628 00
Právni forma: s ručením omezeným

,B. Nabídková cena (nejvýše přípustná):

Předmět veřejné zakázky Cena bez DPH Cena včetně
DPH V % DPH

výtisk jedné černobílé strany
formátu A4

výtisk jedné barevné strany
formátu A4

Cena za výtisk formátu A3 = dvojnásobek ceny za výtisk formátu A4,

Prohlášení dodavatele:
Dodavatel prohlašuje tímto, že akceptuje všechny podmínky veřejné zakázky, je vázán
celým obsahem nabídky a souhlasí s obchodními podmínkami pro návrh smlouvy.

27.3. 2020

datum

9?ío,,, iÉlS:^'0'0"°""|1:°:
razítko
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KONICÄ MINOLTA biz,hub C220
KONIČA M,INoLTA.bk,hůb'20 '
KONICA MIN.OLTA blZh'ú.h.283
I(ÔN1CA M|NcjĹTA,b|zhub ??3
KoŇfA M|jqóL'FAbjzhub
KÓNICA MINQLTA blzhůb.283
kónica M|NcjLTA'bízhub 2ĺj'3
KONICA MINOLTA' blzhub 283'
1(oN|cA'M|No[ľA'Blz|)ub
KQNlCA M|NoLTAbizhgb 2q.
.|(QN1cA.M.|NQLŤA'b1zh.ůb-p283
1(QNlCl\ M|NDLTA.b1Z|)ub,c220
1(0n)ca· M|NÓLtA bk|iýb:2ák"
1¢QN1ČÄ'M|N(jLTA' b1zhúb:2'83'
KONICA. MINÓLU bkhub.Z83"
|(O'N|CA.M|NOLTA.bízhu6 283'
.KQNICÁ MINOLTA bkhúb.Z83
KONICA MlNňLTA blZhub 28á'
KONICA M|NDLĹA Bizhub 283"
kóN!cA MINOLTA bl,z|juh'?83
1(!jnica M|noľta b|zllú6'žljg
KOPllCA MINOLTA bkhu.b'Z83
KONICA M)N'o|srA bkhú6:.28k'
KONICA MÍNOLTA blzhub,283
kcjnica MINQLTA'|jlihub'28a '
KONICA MINOLTA b|i|lub'?83
|(ON|GA M|NOLTA bkhub
KOŇ|CA M!NoLTA'bjz!)u6 2g3
í(č)N|ca' MIN'9LTÁbiž|),ú.b.·2á'3
KOŇ'ÉÁ MI'NO'LTÁ blz|)ub'2ä'3
1(0NICÁ M|NoLTA.b|žhůb.'283
1(0N)CA MINÓLTA blzhub 283
I(ON1'CA MINOLTÁ kilzhuk ?83
i(on|cä M|NoLTAB|zhub'28a
kqnica M|NoLTAbk|)uh.?&g
KON|CA MINoLŤA·blz|)ub2'83'
1¢ONI.CÁ M|'NáTA bizhub 289
konica M|NQLŤÁ"blz|lu¢ m
l(ON1čA MlNoLTA.b1zhub Z83
1(ON(CA .MINOLTA b|zl)u6,2'83
((oN|cA minolta b|zhjjb.283
KQNNA M|NoLTA..bjz|)'ub 283
!(óN|(jA MINOLTA
1(ONÉÁ MINOLTA blzhu'b:»i3
KONICA MINOLTA blzh'ub'ž83:
kónica M|'N.0LTAj))ihuh.2á3
KONICA MIŇOLTA 6Íz|iubŽ83
KONICA M|NoLTAk|zhýlj:283
1(ON|CA MiŇ9LÚ bkh9lj 283
1(oN|ca M|NoĽTÁhkKub'"28"3
KONiCA MIŇÓLTÁ blzhub 29
KONICA MINOLTA hlzhu.b283

Í
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Model
KQNICK MINOLTA'
|(QN|¢A hÍzl\uh'?83
1((jNĺcá M'|ňq|:ťä 6Izhuh'zEM
KôN].CÁ,M|NOLTt\ b|.zhuh28"·3
kqnica minqlta bkhúk'2aa'

KQNICA M|NoLTA'h)z,hýh 283
1.(oNIcÁ..M|NQ,LTÁ'B|zjiub'28a
|('óN|cA'M.|,'NQL1'A,b|7.huČ2B'3
|(0N]čA"MĹN,oLTA'b"lzl)úb 2ä3.
|¢0N|cÄ.MINoLTA.h|z|)ub 283
KoN|cAM|Nc)LT/\.kjjzhub 28,3
K0M1CANĹ|'NOLŤA blZhúb Á3'
KQN|CA.M,|NDĺťA bWlub 2'83
KQN|CA Nµy¢)LTA' b|z|iú!j.?83
KON'1cA.M!N'QLTA'6ii|)úb.'28?
1¢ONICA' MINDLTA,blzhúb 283'
konjca M|N'oLTA·Blzbu8'283'
KONIGA MINQLTA'b)Zhúb 283'
KOMCA M|NoLŤA.bízhú,h;z8"3'
|(on].€a m]nolťa 8Íz|iúlj.28.3

' .|(oN|cá MINOLTA hlZhub:283
KON|CA'MINQLTÁ Bizhµb'283.
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KONICA MINOLTA

PLNÁ MOC
KoniCa Minolta Bus'iness Solutions Czech, spol. s r.o,, obchodní společnost .zapqaná v obchodnlrň rejstříku
vedeným Krajským soudem v Brně, oddll C, vložka 21999, se sídlem Žarošická 4395/13, 628 00 Brno,
Židenice, IČO: 00 17 61 50, zastoupena

k zastupování, jedná'nl a podepisování za společnost Koníča Minolta Business Solutionš CZech, spol. s ř:o.
ze všech právních jednání souvise]ÍcÍch se zadáváníiň veřejné zakázky v zadávacím řízenlm a s přípravou,
zpracováním .a podáním nabldky zmocnitele v zadávacím řízení, včetně -podpisu veškerých dokladů,
dokumentů, čestných prohlášení a smluvních dokumentů, které tvoří součást nabídky a smluvních
dokumentů u'zavlraných na základě zadávacího řizenl.

Zmocněnec je oprávněn činit nabldky, předkládat základní kvalifikačnl předpoklady společnosti Koníča
Minolta Business Solutioňs Czech, spol, s r.o. pro účely veřejné zakázky podle zákona č. 1341,2016 Sb., o
zadávání veřejných zakáze'k v platném znění a podepisovat smluvní ujednání z veřejné zakázky

,vyplývajícL

Zmocněnec není oprávněn za sé6e ustanovit zást®ce, či pověřit jiného pracovníká pro výše uvedené právnl
jednání, bez předchozího písemného souhlasu statutárního orjjánu obchodní společnosti, s výjimkou
pověřeňl jiné osoby v zaměstnaneckém poměru vůči obchodňľ společnosti pro účast při otevíránl nabídek
podaných v'listinné podobě formou otevíránl obálek s nabídkami s nabídkami podle ustanovení § 110 odst.

.1 zákona č. 134/2016 Sb. (dále také ,,zákon') a k nahlédnutí do protokolu o otevlránľ obálek s nabídkami
podle ustanovení § 110 odst. 5 zákona včetně pořlzenf výpisů, kopií nebo opisů a k nahlédnutí do zpráv'y o

hodnocení nabídek podle ustanovení § 53 odst. 6 zákona včetně pořízení výpisů, kopil nebo opisů.

Zmocněnec podepisuje tak, že k napsané nebo natištěné obchodní firmě spoléčno'šti připojí svůj pódpis.

Toto zmocnění je'ůčinné do 31. 1 2.'2020
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V Brně dne 12. 'prosince 2019

Toto zmocněnl přijímám l
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